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1
 Koncepcja artykułu została pierwotnie sformułowana w ramach pisania referatu zaliczeniowego z przedmiotu 

Sztuczna inteligencja prowadzonego przez dr Jarosława Olejniczaka na stacjonarnych studiach magisterskich w 

SGH w semestrze letnim r. a. 2009/2010. Referat został wysoko oceniony i wyróżniony. Przygotowując tekst do 

publikacji rozważania zostały znacznie pogłębione i uzupełnione tak, by dotrzeć do szerszej grupy czytelników 

dostarczając w miarę możliwości wyczerpujących doprecyzowań i jednocześnie nie upraszczając problemów. 
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Problem odpowiedniego konstruowania portfeli inwestycyjnych od czasu opublikowania 

przez Harrego Markowitza w 1952 roku książki pt. „Portfolio selection”
2
 jest coraz 

popularniejszy, gdyż spośród wszystkich metod analizy papierów wartościowych analiza 

portfelowa ma największe umocowanie teoretyczne. H. Markowitz jako jeden z pierwszych 

dostrzegł, że korelacja pomiędzy stopami zwrotu poszczególnych walorów w portfelu ma 

duży wpływ na ryzyko całego portfela i im jest bliższa wartości -1, tym ryzyko całego 

portfela będzie mniejsze
3
. Ważnym wnioskiem płynącym z teorii portfelowej

4
, jak również 

dowodów empirycznych
5
 jest fakt, że im więcej walorów w portfelu, tym większa szansa na 

wystąpienie negatywnych korelacji pomiędzy walorami, a tym samym na zmniejszenie się 

ryzyka całego portfela złożonego z takich walorów
6
. Możemy wówczas powiedzieć, że taki 

portfel jest dobrze zdywersyfikowany. Można również dobierać mniej walorów do portfela, 

ale pamiętać jednocześnie, by dobierać możliwie najsłabiej skorelowane, a najlepiej 

negatywnie skorelowane ze sobą walory. 

Problem optymalizacji portfeli inwestycyjnych, w gruncie rzeczy, daje się sprowadzić 

do takiej formy, która możliwa jest do rozwiązania za pomocą różnych znanych metod 

optymalizacji. Jedną z tych metod są algorytmy ewolucyjne, których skuteczność i 

efektywność jest wynikiem obserwacji ze świata biologii, a dokładniej rozwijającej się od 

ponad 50 lat, nowoczesnej, opartej na badaniach DNA, genetyki. Szczególnym przypadkiem 

problemów z zakresu analizy portfelowej, które nie doczekały się dobrze ugruntowanych w 

teorii i sformalizowanych rozwiązań optymalizacyjnych są problemy poszukiwania portfeli o 

                                                 
2
 H. M. Markowitz, Portfolio selection, “Journal of Finance”, Vol. 7, 1952, s. 77-91. 

3
 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 212. 

4
 D. Roy, Safety First and the Holding of Asset, “Econometrica”, Vol. 20, 1952, s. 431. 

5
 M. Statman, How Many Stock Make a Diversified Portfolio?, “Journal of Financial and Quantitative Analysis”, 

Vo. 22, No. 3, 1987, s. 353-363. 
6
 Warto jednak tutaj podkreślić, że wiele artykułów teoretycznych – w szczególności wzmiankowane wyżej, 

które uznaje się dziś za fundamentalne dla analizy portfelowej – nie wskazało dostatecznie jasno – czy 

dywersyfikacja jest bardziej efektywna za sprawą liczby walorów czy też ich różnorodności – w zakresie 

zarówno podstawowych parametrów, jak i bardziej złożonych charakterystyk.  
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maksymalnej oczekiwanej stopie zwrotu lub minimalnym ryzyku przy odpowiednio zadanym 

ryzyku lub oczekiwanej stopie zwrotu w drugim przypadku
7
. 

 

Idea zjawiska dziedziczenia i zasada działania algorytmów genetycznych 

Podstawą algorytmów genetycznych są zjawiska towarzyszące transmisji informacji zapisanej 

w genotypie danego osobnika na kolejne pokolenia. Obserwowana przez genetyków 

złożoność zjawisk w tej dziedzinie jest coraz większa, odkrywane są ciągle coraz to nowe 

procesy związane z dziedziczeniem tj. efekty epigenetyczne, które przejawiają się w tym, że 

niektóre cechy nie są dziedziczone w sposób zgodny z podstawowymi prawami dziedziczenia 

sformułowanymi jeszcze przez Mendla
8
. Ponieważ jednak dość długo w nauce znane są 

procesy związane z „przechodzeniem” samych genów (nośników elementarnych cech) na 

kolejne pokolenia, toteż jeden z rodzajów algorytmów ewolucyjnych – algorytmy genetyczne 

wykorzystują zasady rządzące tymi procesami. Geny są nośnikami informacji, a procesy z 

nimi związane w ostatecznym rozrachunku dotyczą właśnie przekazywania i zmiany 

informacji, dlatego też nie sprawiło większej trudności informatykom oprogramowanie tych 

procesów i wykorzystanie ich do rozwiązywania problemów związanych z optymalizacją, 

poprawą jakości, efektywności itd. za pomocą komputerów. Wszystkie geny u danego 

osobnika składają się na genotyp. Jak pisał autor terminu gen
9
 – „genotyp, a więc całość 

wszystkich genów – to, można powiedzieć, taka podstawowa konstytucja ustroju.  Mamy z 

drugiej strony środowisko (sytuację życiową) i często to właśnie odpowiednio splątany zespół 

                                                 
7
 K. Jajuga, T. Jajuga, op. cit., s. 235. 

8
 Dziedziczenie badane przez epigenetykę, to tzw. dziedziczenie pozagenowe, a więc nie związane pojęciem 

genu, sformułowanym przez zakonnika Grzegorza Mendla, który w toku swoich badań doszedł do wniosku, że 

„istnieją specyficzne czynniki – później nazwane „genami” – przekazywane z rodziców na dzieci” J. D. Watson, 

A. Berry, DNA. Tajemnica życia, CiS / W.A.B., Warszawa 2005, s. 25. Każdy z rodziców posiada jedną wersję 

genu, który odpowiada za dziedziczoną u potomka cechę. Niekiedy informacja z jednego genu dominuje nad 

drugim w taki sposób, że ta druga będzie mogła ujawnić się tylko wtedy, gdy będzie skojarzona z genem takiego 

samego typu (recesywnym). W przeciwnym wypadku – w trzech pozostałych przypadkach gen dominujący 

zadecyduje o cesze. 
9
 Samo pojęcie genu wywodzi się od Grzegorza Mendla, ale termin gen po raz pierwszy wprowadzony został 

przez Wilhelma Johannsena. 
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genotypu i środowiska warunkuje ten zrealizowany osobisty charakter każdego ustroju”
10

. 

Podstawowymi procesami leżącymi u podłoża algorytmów genetycznych są trzy zjawiska 

znane z genetyki – selekcja, rekombinacja oraz mutacja.  

Selekcja to „zjawisko preferencyjnej reprodukcji lub przeżycia różnych genotypów w 

zróżnicowanych warunkach środowiskowych”
11

, zatem proces ten jest związany z tym, że 

warunki środowiskowe decydują o przeżyciu określonej grupy młodych osobników, które 

doczekają się wieku reprodukcyjnego. 

Rekombinacja to zgodnie z definicją Bridgesa i Morgana z 1923 r. „powstawanie 

nowych układów genów w wyniku crossing-over
12

 pomiędzy chromosomami 

homologicznymi
13

, który ma miejsce podczas mejozy
14

”
15

. Rekombinacja to dokładniej 

rekombinacja sprzężonych cech
16

. Kiedy sprzężone geny wchodzą w skrzyżowanie, niektóre 

osobniki w drugiej generacji mogą ujawniać nowe kombinacje cech, które pochodzą od 

różnych rodziców
17

. E. Passarge bardzo syntetycznie podsumował znaczenie procesu 

rekombinacji pisząc, że proces ten „nadaje genomowi większą plastyczność. Gdyby proces 

ten nie zachodził, geny położone na poszczególnych chromosomach pozostawałyby zawsze w 

                                                 
10

 W. L. Johannsen, Elemente der exakten Erblichkeitslehre. Gustav Fischer, Jena 1909, s. 146. 
11

 E. Passarge, op. cit., s. 435. 
12

 Crossing-over to proces wymiany „informacji genetycznej pomiędzy dwoma homologicznymi chromosomami 

[… w jednej z faz mejozy – przyp. autora] (…) [prowadzący do – przyp. autora] rekombinacji genetycznej 

między sąsiadującymi loci genów”. E. Passarge, Genetyka. Ilustrowany przewodnik, Wydawnictwo Lekarskie, 

Warszawa 2004, s. 424. 
13

 Chromosomy homologiczne to „chromosomy o tym samym kształcie i wielkości, które zawierają podobną 

informację genetyczną, czyli geny. Geny te jednak mogą występować w innych postaciach, czyli allelach. Jeden 

chromosom w parze pochodzi od ojca, a drugi od matki”. Źródło: Wikipedia. Słowo homologiczny używane jest 

do „określenia podobieństwa chromosomu lub locus genu pochodzenia matczynego albo ojcowskiego”. E. 

Passarge, op. cit., s. 428. Locus oznacza po prostu miejsce w chromosomie homologicznym, gdzie znajdują się 

allele, a więc wersje genu. 
14

 Proces mejozy prowadzi do powstania komórek o zredukowanej o połowę liczbie chromosomów – komórek 

haploidalnych, które posiadają nowe kombinacje genów. Dopiero proces zapłodnienia pozwala odtworzyć 

diploidalną komórkę, w której znowu są pary chromosomów. Ponadto „w trakcie mejozy następuje również 

losowa wymiana części chromatyd chromosomów homologicznych pochodzących od obojga rodziców 

(crossing-over) świadcząca o zmienności genetycznej”. Źródło: Wikipedia (tam na podstawie: S. Rogalska, J. 

Małuszyńska, M. J. Olszewska, Podstawy cytogenetyki roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 

s. 123-132), Por. także: E. P. Salomon, L. R. Berg, D. W. Martin, C. A. Villee, Biologia, Oficyna Wydawnicza 

Multico, Warszawa 2000, s. 219-227. 
15

 E. Passarge, op. cit., s. 434. 
16

 C. B. Bridges, T. H. Morgan, The Third-Chromosome Group of Mutant Characters of Drosophila 

Melanogaster, Carnegie Institution of Washington, Washington 1923, s. 9. 
17

 Tamże, s. 9. 
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tej samej, utrwalonej pozycji. Zmiany występowałyby jedynie na skutek mutacji, co niosłoby 

za sobą dużo niebezpieczeństw. Rekombinacja dostarcza sposobu wprowadzania rozległych 

zmian strukturalnych, eliminowania niekorzystnych mutacji, utrzymywania i 

rozpowszechniania korzystnych mutacji oraz wyposażania każdego osobnika w unikalny 

zestaw informacji genetycznego. Prowadzi to do znacznego wzmocnienia ewolucyjnego 

potencjału genomu”
18

. 

Mutacja to zmiana w sekwencji DNA powodująca zmianę genu, która zostaje 

„wprowadzona na stałe do materiału genetycznego wszystkich następnych pokoleń, ponieważ 

w procesie replikacji zmieniona sekwencja będzie kopiowana tak samo, jak kopiowana 

byłaby sekwencja normalna”
19

. Co ciekawe,  „w większości przypadków zmutowany gen nie 

wykazuje większej tendencji do dalszego mutowania niż gen zmutowany”
20

. 

Podsumowując można powiedzieć, że fenotyp jest to połączenie genotypu i 

środowiska, zatem wspomniany na schemacie (rysunek 1) wybór osobników o lepszych 

fenotypach nie jest niczym innym, jak selekcją tych najlepiej przystosowanych do 

środowiska. Kolejnym etapem jest krosowanie (rekombinacja) – a więc przypadkowa 

wymiana „cegiełek” pomiędzy poszczególnymi genotypami tych już wyselekcjonowanych 

osobników, co może doprowadzić do odkrycia nowego, lepszego zestawu 

współwystępujących u danego osobnika cech. Ostatnim etapem jest mutacja, która umożliwia 

osiągnięcie jakiejś nowej, losowej, nietypowej, kombinacji cech, która nie jest zakotwiczona 

w zbiorze istniejących w danej populacji zestawów cech i przez to może doprowadzić czasem 

do osiągnięcia zupełnie nowej jakości związanej z zupełnie nowym, ale jednak bardziej 

adaptacyjnym zestawieniem cech. 

Przechodząc do algorytmów genetycznych, warto podkreślić, że ideę dziedziczenia 

genów udało się na różne sposoby zaimplementować jako metodę optymalizacji i szukania 

                                                 
18

 E. Passarge, op. cit., s. 74. 
19

 E. P. Salomon, L. R. Berg, D. W. Martin, C. A. Villee, op. cit., s. 294. 
20

 Tamże, s. 294. 
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rozwiązań różnych problemów dających się matematycznie sprowadzić do szukania 

najlepszej wartości jednego z parametrów, który powiązany jest przy pomocy relacji 

matematycznych z innymi parametrami i warunkami – w taki sposób, że tworzą pewien 

kompleks zależnych od siebie zmiennych i warunków. Przygotowany odpowiednio problem 

można następnie rozwiązywać stosując procedurę właściwą dla przebiegu algorytmu 

genetycznego, na który składają się kolejno kroki tj. „(1) inicjacja, czyli wybór początkowej 

populacji chromosomów, (2) ocena przystosowania chromosomów w populacji, (3) 

sprawdzenie warunku zatrzymania, (4) selekcja chromosomów, (5) zastosowanie operatorów 

genetycznych, (6) utworzenie nowej populacji, (7) wyprowadzenie najlepszego 

chromosomu”
21

. Ogólny schemat przebiegu działania algorytmu można przedstawić 

następująco: 

 

„-Wybierz populację P złożoną z p osobników o przypadkowych genotypach. Ustaw licznik generacji na zero. 

- Powtarzaj w pętli: 

 Wybierz nową pustą populację N. 

 Powtarzaj p razy. 

o Wybierz losowo podzbiór aktualnej populacji faworyzując osobniki o lepszych fenotypach. 

o Skrzyżuj genotypy osobników z tego podzbioru w celu stworzenia nowego genotypu. 

o Dokonaj mutacji nowego genotypu. 

o Dodaj osobnika z nowym genotypem do nowej populacji 

 Odrzuć populację P i przyjmij PN. Powiększ stan licznika generacji o jeden.”
22

 

 

W innym ujęciu można przedstawić działanie algorytmu przy pomocy schematu 

blokowego (rysunek 1), gdzie podane zostały etapy i warunki działania procedury w ogólnym 

modelu działania algorytmu genetycznego. 

 

 

                                                 
21

 L. Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 232. 
22

 Białynicki-Birula, I., Białynicka-Birula, I. (2007), Modelowanie rzeczywistości. WNT, Warszawa, s. 133. 
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Rysunek 1. Schemat blokowy algorytmu genetycznego. 

 
Źródło: L. Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 

s. 233. 

Na powyższych schematach widzimy przykłady procedur, które odzwierciedlają 

ogólną zasadę działania całej „maszynerii” związanej z transmisją genów, dzięki której 

możliwa jest ewolucja genotypów w kierunku bardziej przystosowanych do danego 

środowiska (w naszym przypadku problemu).  

W optymalizacji portfeli inwestycyjnych istotne jest zarówno maksymalizowanie 

oczekiwanej stopy zwrotu, jak i minimalizowanie ryzyka mierzonego zwykle za pomocą 

odchylenia standardowego. W przypadku wielu algorytmów komputerowych, które stanowią 

bazę do oprogramowania bardziej inteligentnych metod optymalizacji, możemy jedynie 

optymalizować jedną wielkość, podobnie jest w przypadku algorytmów genetycznych. By 

jednak osiągnąć oba cele, możemy stosować kilka razy to samo narzędzie optymalizacji, 

jednak na przemian najpierw maksymalizować stopę zwrotu, potem dla znalezionej stopy 
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zwrotu spróbować znaleźć taki portfel, w który będzie charakteryzował się mniejszym 

ryzykiem itd. 

Ważną cechą metod heurystycznych
23

 w ramach sztucznej inteligencji jest to, że 

zawsze przybliżają nas do spełnienia wszystkich warunków sformułowanych w postawionym 

zadaniu. Natomiast zadaniem kogoś, kto wykorzystuje np. algorytm genetyczny, który jest 

jedną z takich metod, jest takie dostosowanie parametrów algorytmu, by możliwe było 

osiągnięcie jak najlepszych rezultatów i spełnienie warunków ograniczających wynikających 

z problemu. Na pewno metody te wymagają od wykorzystującego je więcej uwagi i 

znajomości różnych ich parametrów niż klasyczne metody statystyczne i numeryczne, które 

są dobrze oprogramowane np. Solver w Excelu. Zaznajomienie się jednak z całą gamą 

implementacji algorytmów z zakresu metod sztucznej inteligencji, ich ustawień i parametrów, 

jak również środowisk programowania, w których można osiągnąć większą funkcjonalność 

tych metod i lepiej je dostosować do problemu, daje niekiedy nieporównywalnie lepszy 

zestaw narzędzi do rozwiązywania trudniejszych np. nieliniowych lub tzw. niegładkich 

problemów optymalizacyjnych, a jedynym często ograniczeniem z punktu widzenia 

efektywności jest czas
24

.  

Ważne jest również uchwycenie korzyści optymalizacyjnych wynikających z 

zastosowania algorytmów genetycznych, które można dostrzec wówczas, gdy widoczne są 

słabości metod klasycznych, które nie zawsze są skuteczne, ponieważ „w wielu metodach 

optymalizacyjnych nasze działania polegają na uważnym przemieszczaniu się z punktu do 

punktu w pewnej przestrzeni decyzyjnej, zgodnie z regułą wyboru określającą następny 

                                                 
23

 Z powodzeniem do tej grupy można zaliczyć algorytmy ewolucyjne i genetyczne, chociaż należy pamiętać, że 

sztuczna inteligencja to zbiór metod wypracowanych przez specjalistów wielu dziedzin i dziedzina jako taka 

wciąż bardzo młoda, w której specjaliści nie osiągnęli jeszcze porozumienia w zakresie wielu klasyfikacji i 

definicji pojęć. 
24

 Są jednak poza algorytmami ewolucyjnymi, a w szczególności najszerzej stosowanym ich typem – 

algorytmami genetycznymi, również metody, w których czas (a precyzyjniej liczba iteracji, których czas zależy 

od mocy obliczeniowej komputerów) jest także pewnym parametrem, który należy ostrożnie dobierać – np. w 

sztucznych sieciach neuronowych, gdzie w zależności od złożoności i rodzaju problemu po różnym czasie może 

dojść do niekorzystnego dla elastyczności uczenia nowych reguł efektu przeuczenia.  



9 

 

punkt. Nie jest to jednak sposób bezpieczny, gdyż stanowi on wspaniałą receptę na 

zlokalizowanie fałszywych (tj. nieglobalnych) maksimów w wielomodalnych (zawierających 

wiele wierzchołków) przestrzeniach poszukiwań”
25

. Można zatem powiedzieć, że chociaż 

można ulec powabowi matematyki i „idealnych” metod, to jednak nie zawsze to, co wydaje 

się doskonałe i niekiedy zarazem trudne, stanowi najlepszy wybór. Jeżeli świat biologii – i 

wielorakość mechanizmów tam występujących otwiera umysły badaczy, to wydaje się, że w 

dziedzinie nauk społecznych również szerszy zestaw metod powinien być brany pod uwagę. 

Wilhelm Johannsen, twórca pojęcia genotypu, we wstępie do cytowanego już w niniejszej 

pracy dzieła posłużył się cytatem Johanna Wolfganga von Goethego, który w jednym ze 

swoich wierszy napisał „schwärmer prägen den Stempel des Geists auf Lügen und Unsinn. 

Wem der Probierstein fehlt, hält sie für redliches Gold”
26

. A zatem, brak testowania nowych, 

coraz lepszych metod badań i rozwiązywania problemów praktycznych pozostawia w sferze 

marzeń również postęp w zakresie metod optymalizacji. Wydaje się, że takim postępem w 

dziedzinie optymalizacji jest wykorzystanie algorytmów genetycznych, które „pracują w tym 

samym czasie na bogatej „bazie” punktów (tj. populacji ciągów kodowych), wspinając się 

równocześnie na wiele wierzchołków; dzięki temu szansa utknięcia na lokalnym wierzchołku 

jest mniejsza niż w przypadku metod typu punkt-po-punkcie”
27

. 

 

 

 

                                                 
25

 D. E. Goldberg, Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 

1998, s. 25. 
26

 J. W. von Goethe, Gedichte, Jazzybee Verlag, 2012 (ebook, Kindle Edition).W. L., Johannsen, op. cit., s. III. 

Po przetłumaczeniu na język polski: „marzyciele (fanatycy, fantaści) odciskają na duszy piętno kłamstw i 

głupoty. Komu brakuje chęci do testowania rzeczywistości, ten uważa je (te kłamstwa) za wielki skarb (szczere 

złoto)”. Chciałbym podziękować za interpretację tego fragmentu w języku staroniemieckim mgr n. ekon. 

Sebastianowi Ratajczykowi. 
27

 D. E. Goldberg, op. cit., s. 25. 
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Praktyczne zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji 

portfela inwestycyjnego 

Pierwszym krokiem do przetestowania skuteczności algorytmów genetycznych w 

rozwiązywaniu problemów optymalizacyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych jest 

wybór rzeczywistych danych empirycznych, na podstawie których można oszacować 

oczekiwaną stopę zwrotu, odchylenie standardowe (ryzyko) i korelacje pomiędzy walorami. 

Do przykładów w niniejszym artykule posłużyły kursy zamknięcia akcji spółek tj. Bank 

Handlowy S.A., KGHM Polska Miedź S.A. i PKN ORLEN S.A. z grudnia 2012 (tabela 1). 

 

Tabela 1. Kursy zamknięcia dla 3 analizowanych spółek z grudnia 2012 r. 

Data 

Kurs zamknięcia akcji 

HANDLOWY (H) KGHM (K) PKNORLEN (P) 

2012-12-03 

2012-12-04 

2012-12-05 

2012-12-06 

2012-12-07 

2012-12-10 

2012-12-11 

2012-12-12 

2012-12-13 

2012-12-14 

2012-12-17 

2012-12-18 

2012-12-19 

2012-12-20 

2012-12-21 

2012-12-27 

2012-12-28 

98 

99 

98 

97,5 

97,5 

99 

102 

102 

100 

99,8 

99,7 

99,9 

100 

99 

97,5 

100 

98,3 

181,5 

183,8 

180,2 

180,5 

176,1 

181 

184,9 

188,1 

189 

190,6 

188,3 

192,6 

194,5 

190,6 

188,5 

190 

190 

45,75 

45 

45,71 

46,61 

46,01 

46,89 

49 

48,95 

48,79 

49,48 

49,95 

52 

52,95 

52,2 

50,9 

51,7 

49,5 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony http://www.gpwinfostrefa.pl  

  

Na podstawie kursów zamknięcia można było policzyć oczekiwaną dzienną stopę 

zwrotu przy pomocy wzoru na logarytmiczną stopę zwrotu (tabela 2). Logarytmiczna stopa 

zwrotu jest lepszym narzędziem do analizy danych empirycznych
28

, a w szczególności 

                                                 
28

 M. Osińska, Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 23. 
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szeregów czasowych, w których zakładamy rozkład normalny stóp zwrotu. Logarytmiczna 

stopa zwrotu obliczana jest według następującego wzoru
29

: 

     (    )    
  
    

                     

 

gdzie:   - logarytmiczna jednookresowa stopa zwrotu,    – logarytm ceny instrumentu 

finansowego. 

 

Tabela 2. Logarytmiczne dzienne stopy zwrotu dla danych z grudnia 2012 r. 

Data 
Logarytmiczna stopa zwrotu – dzienne stopy zwrotu 

HANDLOWY (H) KGHM (K) PKNORLEN (P) 

2012-12-03 

2012-12-04 

2012-12-05 

2012-12-06 

2012-12-07 

2012-12-10 

2012-12-11 

2012-12-12 

2012-12-13 

2012-12-14 

2012-12-17 

2012-12-18 

2012-12-19 

2012-12-20 

2012-12-21 

2012-12-27 

2012-12-28 

 

1,02% 

-1,02% 

-0,51% 

0,00% 

1,53% 

2,99% 

0,00% 

-1,98% 

-0,20% 

-0,10% 

0,20% 

0,10% 

-1,01% 

-1,53% 

2,53% 

-1,71% 

 

1,26% 

-1,98% 

0,17% 

-2,47% 

2,74% 

2,13% 

1,72% 

0,48% 

0,84% 

-1,21% 

2,26% 

0,98% 

-2,03% 

-1,11% 

0,79% 

0,00% 

 

-1,65% 

1,57% 

1,95% 

-1,30% 

1,89% 

4,40% 

-0,10% 

-0,33% 

1,40% 

0,95% 

4,02% 

1,81% 

-1,43% 

-2,52% 

1,56% 

-4,35% 
Źródło: opracowanie własne 

 

 Mając logarytmiczne dzienne stopy zwrotu można obliczyć oczekiwaną dzienną stopę 

zwrotu, która jest wartością oczekiwaną obliczoną dla tych dziennych stóp zwrotu. Oprócz 

tego należy policzyć również odchylenia standardowe według wzoru dla danych z próby, 

gdzie uwzględniona jest korekta estymatora na liczebność próby oraz korelacje pomiędzy 

wszystkimi parami walorów. Zestawienie tych danych zawarte jest w tabeli 3. 

 

                                                 
29

 Tamże, s. 22. 
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Tabela 3. Statystyki dla danych z grudnia 2012 r. 

 

 
HANDLOWY (H) KGHM (K) PKNORLEN (P) 

Oczekiwana stopa 

zwrotu (średnia 

logarytmiczna stopa 

zwrotu dla dziennych 

zwrotów) 

0,31% 4,58% 7,88% 

Ryzyko  
(odchylenie standardowe 

dla próby) 

1,42% 1,63% 2,34% 

Korelacje 
            

0,55     -0,19     0,49     
Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie danych z tabeli 3 możliwe jest obliczenie wariancji i odchylenia 

standardowego (ryzyka) dla całego portfela, które, jak wynika to z teorii portfelowej H. 

Markowitza uwzględnia korelacje pomiędzy walorami. W prezentowanych dalej przykładach 

poniższe wzory służą do wyznaczania ryzyka portfela
30

:  

 

   ∑  
   

   ∑ ∑            

 

     

   

   

 

   

 

         
   

    
   

    
   

                                         

 

       √       
 

gdzie:    – wariancja portfela (wzór ogólny),        – wariancja portfela 3-składnikowego, 

       – odchylenie standardowe (ryzyko) portfela 3-składnikowego. 

 

By nie skomplikować za bardzo problemu z punktu widzenia samego portfela, a 

jednocześnie pokazać, jak efektywnie może działać algorytm dla dość skomplikowanego już 

problemu, poddano analizie portfel, który uwzględnia trzy papiery wartościowe. 

                                                 
30

 Jajuga, T. Jajuga, op. cit., s. 215. 
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Zróżnicowanie korelacji i stóp zwrotu zapowiada, że istnieje taka kombinacja udziałów, dla 

której możliwe jest uzyskanie efektów tego typu dywersyfikacji. Rozważymy dwa rodzaje 

problemów. Pierwszym z nich jest maksymalizacja stopy zwrotu przy zadanym ryzyku, a 

drugim jest minimalizacja ryzyka przy zadanej stopie zwrotu.  

W prezentowanych dalej przykładach porównane zostało działanie dwóch metod 

optymalizacji – (1) metody oprogramowanej w dodatku Solver w programie Microsoft Excel 

2010 bazującej na nieliniowym algorytmie GRG (ang. generalized reduced gradient; 

uogólniony zredukowany gradient)
31

, (2) metody wykorzystującej algorytmy genetyczne 

oprogramowane w bibliotece (pakiecie)”GA” w środowisku R. 

 

Rysunek 2. Implementacja problemu maksymalizacji stopy zwrotu przy zadanym 

ryzyku w programie Microsoft Excel 2010. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Rozważmy teraz pierwszy przypadek, a mianowicie maksymalizację oczekiwanej 

stopy zwrotu z portfela przy zadanym ryzyku. Rysunek 2 przedstawia rozwiązanie 

                                                 
31

 Por. http://office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/definiowanie-i-rozwiazywanie-problemow-za-pomoca-

dodatku-solver-HP010342416.aspx . Zaczerpnięto dn. 19.04.2013. 
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przykładowego problemu wspomnianego typu, w którym dany jest portfel składający się z 3 

walorów – akcji. Dane są również parametry poszczególnych walorów takie jak oczekiwana 

stopa zwrotu oraz ryzyko mierzone odchyleniem stopy zwrotu portfela. Celem optymalizacji 

jest takie dostosowanie wag, których łączna suma wynosi 100%, by przy zadanych 

parametrach poszczególnych walorów oraz zakładanym ryzyku stopy zwrotu portfela – 1,25% 

osiągnąć jak największą stopę zwrotu z portfela. 

Efektem działania algorytmu wykorzystywanego przez Solver (metoda – nieliniowa 

GRG; ustawienia Solvera – rysunek 3) było osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu z portfela 

wynoszącej 4,125% (przy założonym ryzyku portfela 1,25%), które oznaczało wybór portfela 

składającego się z 46% akcji spółki Bank Handlowy S.A., 8,3% akcji spółki KGHM Polska 

Miedź S.A. oraz 45,7% akcji spółki PKN ORLEN S.A.  

 

Rysunek 3. Ustawienia dodatku Solver dla problemu przedstawionego na rysunku 2. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Powyższy problem można jednak również rozwiązać za pomocą algorytmu 

genetycznego. Do optymalizacji tą metodą posłużono się biblioteką (pakietem) ”GA” w 

języku R. Po zaimplementowaniu problemu
32

 i próbie optymalizacji w 3000 iteracjach 

(generacjach), przy populacji liczącej 6755 osobników, prawdopodobieństwie krosowania 

                                                 
32

 Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na dokonanie choćby krótkiego wprowadzenia w działanie 

środowiska R. Kody źródłowe wykorzystane do oprogramowania omawianych problemów mogą być 

udostępnione zainteresowanym osobom drogą mailową. 
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wynoszącym 0,8 oraz współczynniku mutacji wynoszącym 0,0055 otrzymano następujący 

wektor wag dla zadania – (0,4779683; 0,03875934; 0,482443). Przy danym zestawie wag 

udało się uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu na poziomie 4,127%, co jest tym razem wynikiem 

lepszym niż w przypadku Solvera. Ponadto, by przyśpieszyć działanie algorytmu
33

 określono 

nieco szerszy zakres dopuszczalnych wartości sumy wag tj. przedział [0,99;1,01]
34

 oraz dla 

zadanego ryzyka portfela tj. przedział [0,01249;0,01251]. Spróbujmy przeanalizować wynik 

działania algorytmu patrząc na funkcję użyteczności (dopasowania), która pokazuje wartość 

użyteczności osiągniętą przez daną generację. Na rysunku 4 przedstawiona została funkcja 

użyteczności dla ustawionej na 3000 generacji próby rozwiązania problemu i można 

zauważyć, że algorytm czasem trafia na zestaw lepszych wag, które dają wyższą wartość 

funkcji użyteczności (przy spełnionych kryteriach wartość tej funkcji w tym przypadku 

odpowiada wartości funkcji celu), chociaż nie brakuje również momentów „wybicia” – 

powrotu wartości funkcji na niższy poziom (średnia modyfikowana jest o karę za wybicie z 

przestrzeni rozwiązań spełniających warunki ograniczające), co może być spowodowane 

niekorzystną mutacją lub krosowaniem, co obrazuje spadek średniej w niektórych 

odpowiednio kolejnych generacjach. Warto dlatego przeprowadzać wiele prób dla różnych 

liczb iteracji, różnych wielkości populacji i przy różnych poziomach współczynnika mutacji, 

by zobaczyć, przy jakim zestawie parametrów rozwiązanie będzie optymalne. Ponieważ 

jednak algorytmy genetyczne w dalszej perspektywie uczą się na błędach, to możemy 

spodziewać się, że dla odpowiednio ustalonego zakresu zmienności i swobody w 

                                                 
33

 Algorytm genetyczny szybciej znajdzie zestaw wag, dla których spełnione zostaną ograniczenia dotyczące 

wartości, które są warunkowane tymi wagami. Funkcja użyteczności (dopasowania) dla tak ustawionego zakresu 

szybciej „przebije” się w górę w kierunku bardziej optymalnego rozwiązania, jeżeli celem samego algorytmu 

jest maksymalizacja, a więc uzyskiwanie jak największej wartości funkcji dopasowania. 
34

 Taka „sztuczka” może dawać mylne wrażenie drobnego oszustwa. Na pozór, można byłoby powiedzieć, że 

warunki ograniczające podawane jako parametry dla Solvera i dla algorytmu genetycznego są różne, bo dla tej 

drugiej metody bardziej „liberalne”. Jest tak jednak tylko na pozór. Algorytm potrzebuje po prostu większej 

swobody w zakresie ograniczeń, by znaleźć optymalny wektor rozwiązań, natomiast w momencie testowania 

uzyskanych rozwiązań można podstawić znów wartości zaokrąglone do właściwego dla danego problemu rzędu 

wielkości (takiego samego, jaki był zastosowany dla parametrów Solvera). Dzięki temu, istnieje duża szansa, że 

dla takich, arbitralnie, intuicyjnie przez nas zaokrąglonych, wartości otrzymane rozwiązanie będzie lepsze niż to, 

które wygenerował Solver. 
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przestrzeganiu ograniczeń uda się po odpowiednio wielu iteracjach, gdy dobrane są 

optymalne dla problemu pozostałe parametry
35

, osiągnąć lepsze rozwiązanie niż w przypadku 

klasycznych metod, co udało się w omawianym przykładzie. 

 

Rysunek 4. Funkcja użyteczności (dopasowania) pokazująca proces dochodzenia do 

rozwiązania problemu znalezienia jak największej oczekiwanej stopy zwrotu z portfela 

przy zadanym ryzyku portfela. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Kolejny przypadek to minimalizacja ryzyka stopy zwrotu z portfela przy zadanej 

oczekiwanej stopie zwrotu z portfela. Rysunek 5 przedstawia rozwiązanie przykładowego 

problemu z tej kategorii. Podobnie jak w poprzednim przykładzie mamy portfel składający się 

z 3 akcji. Dane również zostały takie same, jak poprzednio, parametry poszczególnych 

                                                 
35

 O tym, czy są optymalne można dowiedzieć się również po kilku próbach optymalizacji przy różnych 

zestawach parametrów. 
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walorów (odchylenia standardowe poszczególnych walorów oraz ich oczekiwane stopy 

zwrotu). W tym przykładzie celem optymalizacji było takie dostosowanie wag, których łączna 

suma miała wynosić 100%, by przy danych parametrach dla walorów oraz zakładanej 

oczekiwanej stopie zwrotu z portfela – 4% osiągnąć jak najniższe ryzyko. 

 

Rysunek 5. Implementacja problemu minimalizacji ryzyka dla zadanej stopy zwrotu w 

programie Microsoft Excel 2010. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Efektem działania Solvera (ustawienia dodatku przedstawia rysunek 6) było 

osiągnięcie poziomu ryzyka portfela (odchylenia standardowego) wynoszącego 1,23%, przy 

założeniu oczekiwanej stopy zwrotu z portfela na poziomie 4%, co było skutkiem ustalenia 

wag poszczególnych walorów w taki sposób, że ostatecznie w portfelu znalazło się 

odpowiednio 48,6%, 6,1% i 45,3% akcji kolejnych spółek. 
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Rysunek 6. Ustawienia dodatku Solver dla problemu przedstawionego na rysunku 5. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Podobnie jak poprzednio ów kolejny problem – minimalizacji ryzyka portfela przy 

zadanej oczekiwanej stopie zwrotu portfela – można także rozwiązać za pomocą algorytmu 

genetycznego. Do optymalizacji posłużono się biblioteką (pakietem) ”GA” z języka R – tak, 

jak w poprzednim przykładzie. Po przełożeniu problemu na język R i próbie optymalizacji w 

4558 generacjach, przy populacji liczącej 25500 osobników i współczynniku mutacji 0,4 

oznaczającym szansę 40 na 100 wystąpienia mutacji w populacji (prawdopodobieństwo 

krosowania tj. w poprzednim przykładzie wynosi 0,8), otrzymano wektor wag, który jest 

postaci (0,490517; 0,05118387; 0,4572992). Przy podanym zestawie wag udało się otrzymać 

ryzyko portfela na poziomie 1,22694%, co jest wynikiem lepszym niż ten uzyskany za 

pomocą Solvera (ryzyko jest mniejsze niż to otrzymane za pomocą Solvera). Ponadto, w celu 

przyśpieszenia działania algorytmu określono mniej ścisły zakres dopuszczalnej wartości 

sumy wag tj. przedział [0,99;1,01] oraz dla zadanej oczekiwanej stopy zwrotu tj. przedział 

[0,0399; 0,0401]. Można teraz przeanalizować wynik działania algorytmu, patrząc na funkcję 

użyteczności (dopasowania), która pokazuje wartość użyteczności osiągniętą przez daną 

generację
36

.  

 

                                                 
36

 W tym wypadku maksymalizowano funkcję celu wyrażoną jako         , ponieważ funkcja dopasowania 

zorientowana jest w tym pakiecie na maksymalizację. 
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Rysunek 7. Funkcja użyteczności pokazująca proces dochodzenia do rozwiązania 

problemu znalezienia jak najmniejszego ryzyka portfela dla zadanej oczekiwanej stopy 

zwrotu z portfela. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na rysunku 7 przedstawiona została funkcja użyteczności dla ustawionej na 4558 

generacji próby rozwiązania problemu i można zauważyć, że algorytm bardzo szybko przebił 

się do przestrzeni rozwiązań spełniających ograniczenia, a potem przez kolejne iteracje 

zwiększał wartość funkcji dopasowania, mimo dużej zmienności spowodowanej wieloma 

warunkami ograniczającymi i bardzo wysokim współczynnikiem mutacji, które cały czas 
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mogą wybić algorytm z właściwego kierunku dopasowywania wag
37

. Następnie ustabilizował 

się i zakończył pracę przed osiągnięciem zadanej wstępnie jako 5000 liczby generacji.  

 

Podsumowanie 

Podsumowując, można powiedzieć, że, jak można było zaobserwować, algorytmy genetyczne 

są bardzo użyteczne i wydajne, pod warunkiem odpowiedniego dobrania poszczególnych 

parametrów i zakresów zmienności wartości zmienianych, jak również tych zależnych od nich 

w modelu. 

Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że, jeśli jakiś problem da się 

zaimplementować w Excelu przy użyciu dodatku Solver, to również będzie to możliwe w 

języku R przy użyciu pakietu ”GA”. Nabranie umiejętności posługiwania się algorytmami 

genetycznymi – np. wspomnianą biblioteką otwiera nowe możliwości przed optymalizacją 

portfeli inwestycyjnych, w których problem optymalizacji po uwzględnieniu również 

korelacji pomiędzy stopami zwrotów z poszczególnych walorów będzie miał ewidentnie 

charakter problemów nieliniowych, co jest podyktowane złożonością perspektywy, jaką się 

przyjmuje patrząc na portfele inwestycyjne we współczesnej teorii portfelowej. Nawet przy 

uproszczeniu pewnych założeń tej teorii – takim, jakie miało miejsce w omawianych 

przykładach – optymalizacja w wielu przypadkach doboru oczekiwanych stóp zwrotu i ryzyka 

portfela będzie miała charakter nieliniowy. O tym, że algorytmy genetyczne radzą sobie lepiej 

od klasycznych narzędzi programowania nieliniowego dowodzą omawiane przykłady.  

                                                 
37

 Dokładniej polega to na tym, że wciąż selekcja, rekombinacja i mutacje odbywają się w zakresie takich 

wartości, które jeszcze niezbyt dobrze pasują do warunków ograniczających, a implementacja jest taka, że, gdy 

warunki ograniczające nie są spełniane, to przez funkcję użyteczności zwracana jest bardzo mała wartość, co 

stanowi sygnał o tym, że zestaw wag (warto pamiętać cały czas, że wagi są parametrami w problemie 

optymalizacji samego portfela a nie ustawieniami algorytmu genetycznego) nie spełnia ograniczeń i zestaw 

danych należy nisko ocenić za pomocą funkcji użyteczności. Coraz to nowe procesy selekcji, rekombinacji i 

mutacji doprowadzają jednak do coraz lepszych dopasowań do warunków ograniczających, jak również do 

kryterium optymalizacji. 
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 Ponadto, jeszcze jedną ważną rzeczą jest świadomy dobór metody do konkretnego 

problemu, ponieważ osiąganie coraz lepszych rozwiązań i spełnianie ograniczeń w przypadku 

algorytmów genetycznych jest niekończącym się procesem, podczas gdy rozwiązania 

otrzymywane za pomocą Solvera są w pewien sposób ostateczne. Tabela 4, na podstawie 

własnych obserwacji autora oraz posiadanej wiedzy na temat obu metod, pokazuje, która 

metoda przyniesie bardziej oczekiwane rezultaty w przypadku różnych wymagań. 

 

Tabela 4. Zestawienie zalet i wad dwóch metod optymalizacji – metody nieliniowy GRG 

– GRG2 oraz algorytmów genetycznych. 

 Dodatek Solver (algorytm 

nieliniowy GRG) 

Pakiet ”GA” (algorytm genetyczny) 

Potrzeba 

powtarzalności 

rozwiązań 

Powtarzalne wyniki 

optymalizacji 

Brak powtarzalności. Dochodzenie do 

rozwiązania jest losowym procesem. 

Otrzymanie dwukrotnie takich samych 

rozwiązań dla tej samej liczby iteracji 

jest niemożliwe 

Potrzeba ścisłego 

przestrzegania 

ograniczeń 

Ścisłe przestrzeganie 

ograniczeń 

Wpadanie w określone ramy jest 

pewnym procesem i dopiero po 

odpowiedniej liczbie iteracji można 

zauważyć, że wartość zmieniane 

przekładają się na spełnianie wszystkich 

ograniczeń 

Szybkość 

działania 

Najczęściej duża Zależna od ilości zmiennych, 

bezpośredniego określenia ich 

zakresów, innych warunków 

ograniczających oraz od mocy 

obliczeniowej komputera 

Dochodzenie do 

rozwiązania 

Ścisłe, wg pewnego 

schematu, procedury 

Heurystyczne, losowe, oparte na funkcji 

użyteczności (dopasowania)
38

 

Charakter 

problemu 

Liniowe i mniej 

skomplikowane nieliniowe 

Liniowe i nieliniowe oraz tzw. 

niegładkie
39

 – ponieważ nie ma 

                                                 
38

 Dlatego nazwa algorytm może być myląca, ponieważ algorytm najczęściej oznacza pewną systematyczną 

metodę, która zawsze przebiega według tego schematu. W przypadku algorytmów genetycznych powtarza się 

tylko bardzo ogólnych schemat, w ramach którego dzieją się jednak procesy losowe. 
39

 Por. http://office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/definiowanie-i-rozwiazywanie-problemow-za-pomoca-

dodatku-solver-HP010342416.aspx . Zaczerpnięto dn. 19.04.2013. 
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schematu, to zawsze jest szansa, że 

algorytm po odpowiednio dużej liczbie 

prób dojdzie do dobrych rozwiązań, a 

więc niejako odkryje nawet bardzo 

skomplikowaną nieliniową funkcję 

właściwą dla problemu 

Źródło: opracowanie własne 

 

Praktyczny wniosek z zaprezentowanego w niniejszym artykule porównania jest 

również taki, że pomimo braku „rewolucyjnie” lepszych efektów optymalizacji przy użyciu 

algorytmów genetycznych – tam, gdzie wchodząc w grę transakcje na wielkie kwoty, a np. 

zarządzający funduszem utrzymuje swoją działalność z prowizji, to, przy rosnącej 

konkurencyjności ofert funduszy zarządzających kapitałem, zastosowanie lepszych metod do 

zarządzania ryzykiem i optymalizacji może czasem zadecydować o przetrwaniu na rynku, w 

czym pomóc może zaprezentowana w artykule metoda. 
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